

Viceberedskabsinspektører til Beredskab Øst
Beredskab Øst søger 3-4 nye kollegaer med ansættelse fra 1. juli 2016 eller snarest derefter.
Ansættelsen vil som udgangspunkt ske som viceberedskabsinspektør, men for personer med de
rette kvalifikationer og erfaring, vil ansættelse kunne ske som beredskabsinspektør.
Beredskab Øst er en sammenslutning af beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev
og Lyngby-Taarbæk Kommuner.
Din nye arbejdsplads:
Det nye fælles beredskab blev besluttet af kommunerne i foråret 2015, og har været i drift
siden 1. januar 2016.
Tjenestested vil være en eller flere af de 4 brandstationer i det fælles beredskabsområde, som
har hovedsæde på brandstationen i Gladsaxe. Den daglige tjeneste vil være en kombination af
døgnvagter og dagvagter på hverdage, fortrinsvist døgnvagter.
Primære arbejdsopgaver:
Myndigheds- og forebyggende opgaver
I tæt samarbejde med beredskabets øvrige medarbejdere skal du udføre følgende opgaver:
•
•
•
•

Dialogbaseret brandsyn og rådgivning
Deltagelse i beredskabsplanlægning, evakueringsøvelser og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institutioner i kommunerne
Øvrige driftsrelaterede opgaver til beredskabsområdet
Undervisning, internt og eksternt – også uden for normal arbejdstid

Operative opgaver
•
•
•

Varetagelse af 1-2 døgnvagter om ugen på hverdage på 1-2 af områdets 4 døgnbemandede brandstationer, hvor du vil have funktion som brandmester
For den rette kandidat deltagelse i indsatsledervagten, således at kommunernes serviceniveau kan opretholdes. Overnatning på brandstationer vil være muligt
Foruden den operative skadestedsledelse deltager du også i den daglige operative drift,
uddannelse og undervisning af bl.a. brandmandskab fra Falck

Vores forventninger er, at du:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Har interesse for og kendskab til beredskabsområdet
Er uddannet holdleder brand/indsats og har erfaring med virke i denne funktion. Det vil
være en fordel at være uddannet indsatsleder redningsberedskab samt have erfaring
med virke som indsatsleder
Er uddannet i og har erfaring med brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn eller
er indstillet på at gennemføre denne uddannelse inden for de første 6 måneder af ansættelsen
Har erfaring og flair for uddannelse og undervisning, gerne uddannet på faginstruktør
/VVUDD-niveau
Udviser et højt beredskabsfagligt niveau og arbejder struktureret og målrettet
Har gode kommunikationsevner og gennemslagskraft
Har mod på både at arbejde selvstændigt og i teams i en travl hverdag
Har gode samarbejdsevner og søger løsninger og dialog i det daglige arbejde
Er opsat på at bidrage til en god social og faglig trivsel i det samlede beredskab
Kan gennemføre Beredskabsstyrelsens fysiske test med tilfredsstillende resultat (i hele
ansættelsesperioden)
Kan opnå sikkerhedsgodkendelse til "Hemmelig", og kan opretholde den i hele ansættelsesperioden

Eventuel erfaring med eller uddannelse i et eller flere af følgende områder vil være en fordel:
analyse, statistik, økonomi, controlling, indtægtsdækket virksomhed.
Vi kan tilbyde:
•

•
•

En arbejdsplads i konstant udvikling mod et større arbejdsfællesskab, hvor det beredskabsfaglige niveau og kompetenceudvikling er i fokus, og samtidig skabe mulighed for
god personlig og faglig udvikling
Mulighed for at præge udførelsen og udviklingen af det beredskabsfaglige arbejde i et
moderne beredskab
Gode kollegaer og spændende opgaver

Tiltrædelse den 1. juli 2016 eller snarest derefter.
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 19. maj 2016 kl.12:00.
Ansøgningen samt CV og relevante uddannelsesbeviser bedes sendt til admin@beros.dk.
Ansættelsessamtaler afholdes den 25. og 26. maj 2016.
Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst:
Beredskabschef Rasmus Storgaard, tlf. 29 32 50 99 eller rsp@beros.dk
Viceberedskabschef Michael K. Andersen, tlf. 25 16 99 08 eller mka@beros.dk

